


Užitečnost dronů v ochraně přírody

Ing. Vladimír Hůda Ph.D.



Užitečnost dronů v ochraně přírody

a jinde

Ing. Vladimír Hůda Ph.D.



Jaké jsou nejčastěji používané drony a 
kde a pro jaký účel jsou využívány:



Drony

Copter

Fixed wing



Terénní práce
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Data získávaná drony



Využití dronů v podmínkách
veřejného sektoru

Příklady z praxe:



Mapování archeologického terénu
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Mapování městské infrastruktury
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Mapování brownfieldů
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Mapování památek
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Botanická hodnocení



Případové studie
Bořeň

• velké území

• velké převýšení

• fotomapa

• zimní i letní aspekt

Tetín

• středně velké území

• nepřístupný terén

• velmi podrobný fotoplán

Labe

• viditelné dno vodního toku

• mapování makrofytní vegetace



NPR Bořeň

Zadání:
Vytvořit fotomapy NPR 
Bořeň a EVL Bořeň v 
zimním i letním období 
podle potřeb zadavatele. 
Mapy mají sloužit jako 
poklad pro plánování
managementu a ověření 
jeho účinků.

Popis lokality:
Znělcový skalní suk se stěnami o výšce až 100 m 
s výrazným výškovým převýšením mezi vrcholem  
539 m n.m. a údolím řeky Bíliny. 

Zadavatel a termín:
AOPK ČR, RP Ústecko
termín:
II/2018 a VII-VIII/2018

Případové studie



NPR Bořeň

Zadání:
Vytvořit fotomapy NPR 
Bořeň a EVL Bořeň v 
zimním i letním období 
podle potřeb zadavatele. 
Mapy mají sloužit jako 
poklad pro plánování
managementu a ověření 
jeho účinků.

Popis lokality:
Znělcový skalní suk se stěnami o výšce až 100 m 
s výrazným výškovým převýšením mezi vrcholem  
539 m n.m. a údolím řeky Bíliny. 

Zadavatel a termín:
AOPK ČR, RP Ústecko
termín:
II/2018 a VII-VIII/2018

Případové studie



NPR Bořeň

Provedení:

- stanoviště pilotů a 
přehledové stanice na 
vrcholu kopce,

- současný koordinovaný 
provoz dvou dronů

- důležitý je dobrý přehled o 
celém území,

- celková letová doba je cca 
50-60 minut,

- pořízeno 1.200+ snímků,
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NPR Bořeň

Výsledek:

- pokrytá oblast 2,05 km2

(200,5 ha)
- prostorové rozlišení 5 

cm/px,
- ortomozaiky (fotomapa)
- rastrové soubory pro práci 

v GIS prostředí (ArcGIS, Q-
GIS)

- výškový model povrchu
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NPR Bořeň

porovnání stavu extrémního 
sucha 08/2015 se stavem k 
08/2018

Výsledek:
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Bořeň

• velké území

• velké převýšení

• fotomapa

• zimní i letní aspekt

Tetín

• středně velké území

• nepřístupný terén

• velmi podrobný fotoplán

Labe

• viditelné dno vodního toku

• mapování makrofytní vegetace
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PR Tetínské skály (a okolí)

Zadání:
Vytvořit podrobné 
dokumentační fotoplány
skalních masivů a provést 
přírodovědné hodnocení
jako podklady pro návrh 
šetrných sanačních 
opatření. 
Při realizaci spolupracovat 
se správou CHKO Český 
Kras, která určí nejvhodnější 
termíny mapování.

Popis lokality:
Výchozy vápencových skalních masivů nad korytem Berounky s 
výskytem ZCHD rostlin

Zadavatel a termín:
SŽDC s.o., 
termín:
IV/2018 až VII/2019

Případové studie
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Případové studiePR Tetínské skály (a okolí)

Výsledek:

- pokryto více samostatných 
lokalit, některé opakovaně 
v závislosti na druhu a 
vegetačním cyklu

- přesné fotoplány masivů s 
rozlišením 3mm/px

- vektorové vrstvy zachycující 
rozšíření jednotlivých druhů

- mapový výstup 1:200
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Vegetace v korytu Labe

Zadání:
Dokumentovat makrofytní
vegetaci v korytu řeky Labe 
při nízkém stavu vody a 
kvantifikovat pokrytí.

Popis lokality:
Jedná se o mělké části částečně kanalizovaného koryta v kaňonu řeky 
Labe na dvou úsecích mezi Děčínem a státní hranicí.

Zadavatel a termín:
správa NP České Švýcarsko
XI/2018

Případové studie
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Vegetace v korytu Labe Případové studie

Provedení:

- kriticky důležité je 
načasování

- nízký stav vody a dostatek 
slunečního svitu

- výška letu jako kompromis 
mezi plošným pokrytím a 
rozlišením výsledné 
ortomozaiky

- volba kamery a parametrů 
letového plánu

- vodní hladina vzdoruje 
fotogrammetrii



Vegetace v korytu Labe Případové studie

Provedení:

- pokryvnost byla měřena ve 
vhodně vytvořených 
testovacích polygonech

- rastrovými úpravami a prací 
s intenzitou ignálu v 
jednotlivých barevných 
kanálech byl zvýšen 
kontrast mezi vegetací a 
prostředím

- na upravených rastrech byly 
vektorizovány hranice

- pokryvnost zjištěna jako 
poměr součtu ploch 
vytvořených polygonů k 
ploše testovacího polygonu



Vegetace v břehových partiích Případové studie

Provedení:

- monitoring stanovišť a 
populace Drobnokvětu
pobřežního (Corrigiola
litoralis) ve štěrkových 
náplavech Labe pod 
Děčínem

- základ pro hodnocení 
managementových
opatření
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Vegetace v korytu Labe Případové studie

Provedení:

- fotomapa úseku o délce 
850 m s rozlišením 0,8 cm

- podrobná fotomapa 
monitorovacího čtverce s 
rozlišením 0,1 cm

- srovnávací monitoring 
Corrigiola litoralis
(Drobnokvět pobřežní) 
ručně a na podrobné 
fotomapě
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Další vývoj:

- ve vývoji je létající laboratoř pro tvorbu 3D map kvality ovzduší a jeho 
následnou precizní analýzu – imisní situace, rozptylové poměry, 
transpirační aktivita biotopů, průmyslové vlivy a řada dalších situací
(partner UJEP FŽP, podpora CzechInvest)

- začínají práce na automatizované analýze obrazu, založené na učících 
se neuronových sítích zejména pro botanický monitoring
(partner UJEP PřF)



Děkuji za pozornost.

Vladimír Hůda


